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 بتول باللی
توگو را درمغازهاش میگذاریم.
قرار گف 
وقتی درب مغازهاش را باز کرد ،ورق
یرنگروییکگلدستهازدوربرقم یزند
طالی 
و چشم را میگیرد .وسایل داخل مغازهاش را
یکییکیبیرونمیآوردتاجاییبراینشستن
بازشود .بعد ازکنارگذاشتن آهنگری ،گنبد
و گلدسته و سقاخانه میسازد و َع َلمهای
دستههایعزاداریراتعمیرمیکند.میگوید:
«چون عشق امامحسین(ع) درسرم هست،
دوست دارم این کارها را انجام بدهم .بیمهی
امامحسینوابوالفضل(ع)هستم».
محمدحسن مداحالحسینی یکی از
بازماندههای سنت «چُ ووشیخوانی» در
سیرجان است .وی با تعریف خاطراتی از
دوران کودکی شروع میکند و در طول
صحبتاش بارها چشمانش به عشق
امامحسین(ع) سرخ میشود« :حدود  70و
خوردی سال پیش که سه ،چهارساله بودم
عصرعاشورا و تاسوعا و ایام محرم بچههای
محله را جمع میکردیم و در خانه سینه
میزدیم و عزاداری میکردیم .در موقوفه
پدرم آخرماه صفرروضهخوانی داشتیم .آن
زماندوسه کاروانوهیئتبیشترنبود.پدرم
نعش آدمی را به صورت مجسم ه درست
میکردومندرنقشسکینهو اززبانسکینه
وزینب اشعارتعزیهرامیخواندم .از 7سالگی
تعزیه را درنقش طفالن مسلم شروع کردم.
ت کاروانحسینی وارد خانهی اعال
وقتی هیئ 
میشد،جلودستهشبیهدرمیآوردموباورود
بقیههیئتهاهمتعزیهمیخواندم».
 چند سال است که ُ
«چووشی»
میکنید؟
حدود  50سال .خانهی اعال ،خانهی
حاجرشید و خانهی پدرم که آخوند به منبر
میرفت همراه موزیکچی میخواندم .ازحدود
 30سالگی چُ ووشیخوانی را شروع کردم.

توگوی پاسارگاد با محمدحسن مداحالحسینی چووشیخوان قدیمی سیرجان؛
گف 

به عشق امامحسین(ع) ُچووشی میکردم

پسر دای ی بابامَ ،کلعبدالحسین
مداحالحسینی چُ ووشی میکرد.
من هم صدای نسبتا خوبی داشتم
و از او یاد گرفتم .موقعی که برای
ماه محرم در خانهی اعال ،خانهی
حاجرشید ،خانهی گالبی ،خانهی
حاجزینالعابدین و ...چادرمیزدند،
مرا خبر میکردند که بیا برای
چُ ووشی کردن .اگرکسیهم ازسفر
کربال میآمد میرفتم و چُ ووشی
میکردم.
 غیر از شما کسی در آن
زمان ُچووشیمیکرد؟
آن زمان من و َکلعبدالحسین
بودیم .پای روضهها نوحه و مرثیه و
محمدحسن مداحالحسینی یکی ازبازماندههای سنت ُ
«چووشیخوانی»درسیرجان  /عکس :امین ارجمند | پاسارگاد
اشعارمذهبیمیخواندیم 40.سال
کند؟ بله.
ُ چووشییعنیچی؟
درهیئتآهنگرهانوحهمیخواندم.
 از ُ
ُ چووشیچهمواقعیخواندهمیشود؟
چاوُوشیعنیتذکر.چاوُوشنامهیعنیخبر
«چووشیخوانی»خاطرهایدارید؟
از اول ماه محرم تا آخر ماه صفر خوانده
بعد ازاتمام «چُ ووشی» درخانهی حاجرشید ،حزنآور ،خبربرپا شدن مجلس امامحسین(ع)،
سر طناب خیمه را گرفتم .طناب پاره شد و از یعنی خبررفتن به زیارت اباعبداهلل ،خبربرپایی میشود.عاشورا ،تاسوعا ،اربعین و آخرماه صفر
بیشترچُ ووشی میکنند .حتی درماه وفات برای
دیوارچهارمتری داخل کوچه افتادم .بلند شدم روضه.
فاطمهیزهراهمچُ ووشیمیکنند.وقتی آخوند
ُ چووشی با مداحی فرقدارد؟
و دوباره به پشت بام رفتم .یک سال با ورود
بله ،سبک شعرهای چُ ووشی مشخص به منبرمیرود نیزچُ ووشی میکنند .درایام دیگر
دسته کاروانحسینی به خانهی اعال ،همراه طبل
و موزیک چُ ووشی کردم .در کربال ،توی حرم و متفاوت است و هر شعری یک لحن و هم دربرخی مجالس خوانده میشود .مثال در
امامحسین(ع) و صحن ابوالفضل(ع) چُ ووشی آهنگی برای خواندن دارد .مثال برای چُ ووشی ماهرمضانیا کسی که ازسفرمکهو کربالمیآید
کردم .در یزد هم روز اربعین داخل مسجد روضهخوانی شعر باید حزنآور و مختص برایشچُ ووشیمیکنند.
 وقتی ُچووشی میکنید چه حس و
مالاسماعیل یزد در ایوان بزرگ این مسجد روضهی اباعبداهللالحسین باشد چون مردم با
حالیدارید؟
چُ ووشی کردم.حیاطمسجدخیلیبزرگبودو 7شنیدناینشعرهاگریهمیکنند.
(با گریه) دنیا یادم میرود و حالم منقلب
شعرهای ُچووشیرا ازکجامیآوردید؟
تیرک میخورد .تمام هیئتها به آنجا میآمدند
از تهران کتاب میخریدم .کتاب شعر و میشود .یادم میآید که امامحسین در گودی
و جمعیت زیاد بود اما بدون بلندگو و با صدای
بلند چُ ووشی کردم .صدای چُ ووشیخوان باید شعرهای قدیمی زیادی دارم .خودم هم شعر قتلگاه سر به نیزهی بیکسی زده ،آن زمان که
صدا زد؛ مردم! آیا کسی هست منغریب را یاری
بلندباشدوغرابخواند.فشارزیادیبه گلومیآید .میگویم.
 کسی کهمداحنباشدمیتواندچوشی کند؟آهای حبیب ،مسلمبنعوسجه ،عباس،
هرچندبابلندگوبهترمیتوانچُ ووشیکرد.

کمرنگ شدن سنت ُ
«چووشیخوانی»
یک هفته قبل از اربعین ،اول صبح چند
مرد سالخورده با موهاییسپید همراه با چند
جوانباالیپشتبامموقوفهیسیدابوالحسن
نبوینژاد که در آنجا هر ساله مجلس
روضهخوانی برپا میشود ،رفتند و چند مرد
هم روی حیاط ایستادند .هر یک از مردهای
باالی پشت بام سرطنابی را دردست داشتند و
مردهایی کهپایینبودندباصدایبلندصلوات
میفرستادند و تیر ِک خیمه را تا وسط حیاط
میکشیدند و همزمان با کشیدن چادرخیمه،
صدایحزنانگیزپیرمردسالخوردهایبلندشد
و هیجان خاصی به افراد حاضرداد .دلهاشان
رامنقلب کردو اشکرادرچشمانشانغلتاند؛
«برمشامم میرسد هرلحظه بوی کربال ،بردلم
ترسم بماند آرزوی کربال ،تشن ه آب فراتم ای

اجل مهلت بده ،تا بگیرم در بغل قبر شهید
کربال ،آه از دمی که بست سلیمان کربال ،بار
سفر به سمت بیابان کربال ،میریخت اشک
حسرت و میگفت الفرار ،ما را مهر زمانه
خوانده به مهمان کربال ،به نوجوان حسین
شبهمصطفیصلوات،بهشاهقبهطالحضرت
رضا صلوات ،به دستبریدهی صحرای کربال
صلوات».
«چاوُوشخوانی» که در اصطالح
سیرجانیها به ُ
«چووشیخوانی» معروف
است ،یکی ازسنتهای قدیمی است که در
سایر شهرهای کشور نیز اجرا میشده است.
چاوُوشخوانان اشعاری کوتاه را در مواقع
مشخصی نظیرایام محرم و صفر،عزاداریها،
رفتن و برگشتن ازسفرهای زیارتی و ...با سبک

و سیاق خاص و با نوایی بلند میخواندند
تا صدای خود را به گوش اهالی محلههای
دور و نزدیک برسانند و در انتهای ابیاتی که
میخواندند صلوات میفرستادند .هدف از
«چاوُوشخوانی» بیشتر آگاهی دادن به مردم
و اطالع آنها ازبرخی مراسمها بوده است.
مهریمویدمحسنیپژوهشگرفرهنگعامه
سیرجاندراینبارهمیگویدُ :
«چووشی»گویش
سیرجانی «چاوُوشی» است و «چاوُوشی» نوعی
اطالعرسانی برای رفتن و برگشتن ازسفرهای
زیارتی و شروع مراسم عزاداری حضرت
اباعبداهلل است .به گفتهی وی ،اطالعرسانی
به مردم از طریق ُچووش ی بوده و روی پشت
باممیرفتندو ُچووشیمیکردند.درسیرجانو
درماه محرم زمان برپایی چادرها و خیمههای

عزاداری و هنگام ُک َتلبستن (دسته درست
کردن)درخان ه ُک َتلبندها،بههنگامورود اولین
دست ه ازدستهجاتعزاداری که واردعزاخانهها
میشد ،همچنین برای شروع روضهخوانی
ُ
«چووشی»میکردند.
اصغر نوروزی در کتاب چاووشیخوانی
نوروزی درباره تاریخچه چاوُوشیخوانی
مینویسد« :رسم چاوُوشیخوانی برای زائران
کربال یا مشهد از دورهی صفویان و قاجاریان
مرسوم شده و در س دهی اخیر مورد توجه
فراوان قرارگرفته است».
علی افسرینژاد خواننده ،آهنگساز و
محقق موسیقی سنتی و تعزیه ،در بیان
سبک و سیا ق چاوُوشخوانی میگوید« :در
گوشههای موسیقی ایرانی گوشهای به نام

فراخوان مناقصه عمومی یک مرحلهای تهیه مصالح و احداث فاز اول سولههای
کارخانه بازیافت زباله (نوبت اول)

شـهرداری سـیرجان در نظر دارد مناقصه عمومی خدمات(شـرح مختصر :تهیه مصالح و احداث فاز
اول سـولههای کارخانـه بازیافـت زبالـه) بـه شـماره  2099005674000056را از طریق سـامانه
تـدارکات الکترونیکـی دولـت برگـزار نمایـد .کلیـه مراحـل برگـزاری مناقصـه از دریافـت اسـناد مناقصـه تـا ارایه
پیشـنهاد مناقصهگران و بازگشـایی پاکتها از طریق درگاه سـامانه تدارکات الکترونیکی دولت(سـتاد) به آدرس:
 www.setadiran.irانجام خواهد شـد و الزم اسـت مناقصهگران در صورت عدم عضویت قبلی ،مراحل ثبتنام
در سـایت مذکـور و دریافـت گواهـی امضای الکترونیکی را جهت شـرکت در مناقصه محقق سـازند.
تاریخ انتشار اسناد مناقصه در سامانه مورخ  1399/06/17میباشد.
مهلـت زمانـی دریافـت اسـناد مناقصه از سـایت :از تاریخ انتشـار اسـناد مناقصه تا سـاعت  18:00روز پنجشـنبه
تاریـخ 1399/06/27
مهلت زمانی ارایه پیشنهاد :از تاریخ دریافت اسناد مناقصه تا ساعت  19:00روز یکشنبه تاریخ 1399/07/06
زمان بازگشایی پاکتها :ساعت  17:30روز دوشنبه تاریخ 1399/07/07
اطالعات تماس دستگاه مناقصهگزار جهت دریافت اطالعات بیشتر در خصوص اسناد مناقصه و ارایه پاکتها
الف :آدرس :سیرجان -میدان انقالب -شهرداری مرکزی -امور قراردادها .تلفن034 - 41325077 :
اطالعات تماس سامانه ستاد جهت انجام مراحل عضویت در سامانه :مرکز تماس 021 –41934
دفتر ثبتنام  88969737و 85193768

مدیریت ارتباطات شهرداری سیرجان

تاســیس شــرکت ســهامی خــاص آرمــان گهــر پویــا در تاریــخ
 1399/05/27بــه شــماره ثبــت  4968بــه شناســه ملــی
 14009370305ثبــت و امضــا ذیــل دفاتــر تکمیــل گردیــده که
خالصــه آن بــه شــرح زیــر جهــت اطــاع عمــوم آگهــی میگــردد.
موضــوع فعالیــت :انجــام کلیــه امــور خدماتــی و تجــاری و تولیــدی
 خریــد و فــروش کلیــه کاالهــای مجــاز بازرگانــی در داخــل وخــارج از کشــور -تامیــن نیــروی انســانی شــرکت -شــرکت در
مناقصــات و مزایــدات دولتــی و خصوصــی در صــورت لــزوم پــس
از اخــذ مجوزهــای الزم از مراجــع ذیربــط
مدت فعالیت :از تاریخ ثبت به مدت نامحدود
مرکــز اصلــی :اســتان کرمــان ،شهرســتان ســیرجان ،بخــش
مرکــزی ،شــهر ســیرجان ،محلــه کــوی شــریعتی ،کوچــه شــهید
غالمرضــا پیشــه ،کوچــه شــهید رضوینســب ،پــاک  ،0طبقــه
همکــف کــد پســتی  7815766961ســرمایه شــخصیت حقوقــی
عبــارت اســت از مبلــغ  10,000,000ریــال نقــدی منقســم بــه
 100ســهم  100000ریالــی تعــداد  100ســهم آن بــا نــام عــادی
مبلــغ  10000000ریــال توســط موسســین طــی گواهــی بانکــی
شــماره  101/172مــورخ  1399/05/21نــزد بانــک صــادرات
شــعبه ســیرجان بــا کــد  101پرداخــت گردیــده اســت.
اعضــای هیئتمدیــره خانــم فاطمــه محمــودی مومنآبــادی

بــه شــماره ملــی  3060432937و بــه ســمت نایبرییــس
هیئتمدیــره بــه مــدت  2ســال آقــای ســیدابوالمعصوم رضــوی به
شــماره ملــی  3070974198و بــه ســمت رییــس هیئتمدیــره
بــه مــدت  2ســال آقــای عبــاس محمــودی مومنآبــادی بــه شــماره
ملــی  3071650337و بــه ســمت عضــو هیئتمدیــره بــه مــدت
 2ســال و بــه ســمت مدیرعامــل بــه مــدت  2ســال دارنــدگان حــق
امضــا :کلیــه اوراق و اســناد بهــادار و تعه ـدآور شــرکت از قبیــل
چــک ،ســفته ،بــروات ،قراردادهــا عقــود اســامی و همچنیــن
کلیــه نامههــای عــادی و اداری بــا امضــای مدیرعامــل و رییــس
هیئتمدیــره همــراه بــا مهــر شــرکت معتبــر میباشــد.
اختیــارات مدیرعامــل :طبــق اساســنامه بازرســان آقــای حامــد
عابدینــی پاریــزی بــه شــماره ملــی  3060007144بــه ســمت
بــازرس اصلــی بــه مــدت یــک ســال مالــی آقــای جــواد نصرتآبادی
بــه شــماره ملــی  3071208014بــه ســمت بــازرس علیالبــدل
بــه مــدت یــک ســال مالــی روزنامــه کثیراالنتشــار پاســارگاد جهــت
درج آگهیهــای شــرکت تعییــن گردیــد.
ثبــت موضــوع فعالیــت مذکــور بــه منزلــه اخــذ و صــدور پروانــه
فعالیــت نمیباشــد.
ادارهکل ثبــت اســناد و امــاک اســتان کرمــان مرجــع ثبــت
شــرکتها و موسســات غیــر تجــاری ســیرجان ()957958

ُعون ،جعفر ،ای یاران من ...این
قدر عشق حسین در سرم هست
که وقتی میخواهم بخوانم طاقت
نمیآورمو گریهاممیگیرد.
 کسی برای یادگیری
ُچووشیخوانی ابراز عالقه
میکند؟
بله ،بعضی افراد هستند و
میآیند .بچههای برادرم از من یاد
گرفتندتا این کارفراموشنشود اما
به مرور دارد فراموش میشود .آن
قدرمداحها زیاد هستند که دیگر
کسیچُ ووشینمیخواند.
 بابت ُچووشیخوانی
هدیهایدریافتمیکنید؟
هرکسی دوست داشته باشد
به عشق امام حسین(ع) هدیهای
میدهد مثال بستهی چای ،قند و یا خلعت و...
بعضیها به عنوان تبرک هدیهای میدهند ولی
منفقطبهعشق امامحسین(ع)میخوانم.
تاریخچه ُچووشیسیرجانرامیدانید؟
درقدیم َع َلم و پرچم دستشان میگرفتند
و در کوچهها چُ ووشی میکردند .قبل از
شروع روضهخوانی در خانهی پدرم چند نفر
(آسیدمحمد شجاع ،آسید علیاصغر رضوی،
کلعبدالحسین مداحالحسینی و خودم،
برادرها و پدرم) باالی پشت بام میرفتیم و
قبل از شروع روضهخوانی چُ ووشی میکردیم
(با آهنگ میخواند)« :یا امام یا امام یا امام آقا
یا امام ،یا امام ،یا امام یا آقا آقا یا امام حسین
جانم حسین ،یا حسین ،زینب وارد کربوبال
شد یا حسین یا حسین عباس علمدارسقای
علمدارو »...اینشعرهارامیخواندیموبعدذکر

چاوُوشیخوانی داریم .مرحوم نورعلیخان
برومند از موسیقیدانان بزرگ ایران برای
شاگردانش توضیح میدهد که گوشهای در
دستگاه ماهوربه نام نیشابورَک داریم که مثل
چاوُوشیخوانیهای قدیم خوانده میشود.
در ردیف آوازی استاد حاتم عسگری فراهانی
نیز گوشهای مختص چاوُوشی در دستگاه
ماهور نام برده و خوانده شده است .به
گفتهی افسرینژاد چاوُوشخوانها معموال
از آهنگهایی استفاده میکنند که حالت
آگاه ی و هشداردهنده داشته باشد .نواهای
چاوُوشخوانها اکثرا چپکوک(صدای زیر)
با شدت باال هستند .آنها از آهنگهایی با
صدای بلند استفاده میکنند .در واقع نوع
و سبک موسیقی چاوُوشخوانی با بقیه
موسیقیها فرق میکند .آهنگ چاووُشی را
بیشتردردستگاهچهارگاهوماهورمیخوانند».

میگرفتیم«:یا امامیا امامیاغریبیاغریب آقا»
حدود 20دقیقهمیخواندیموتمامهمسایهها
وشهرخبرمیشدند کهروضهدرحالبرپاشدن
است.
 از ُچووشیخوانان قدیمی کسی را
میشناسید؟
قدیمیها فوت کردند و کسی درقید حیات
نیست.
 چند تا از شعرهای ُچووشیخوانی را
برایمانبخوانید.
برای کسی که زائر کربال بود ،میخواندیم:
«هرکه دارد هوس کربوبال بسماهلل ،هرکه
دارد به سرش شور و نوا بسماهلل ،گر که در
سینه خود شوق زیارت داری ،رود این قافله
تا کربوبالبسماهلل،هرکهرامیلسویقبلهی
عشاقبود،میدهدعشقبه آوایرسابسماهلل،
کاروانی شده آمادهی عشاق حسین ،تا کنون
پای طلب هست تو را بسماهلل،علقمه منتظر
ما است چرا بنشستی ،سوی این چشمه
پر شور و نوا بسماهلل» .برای زائر مشهد شعر
دیگری میخواندیم« :زتربت شهدا بوی سیب
میآید ،ز طوس بوی رضای غریب میآید ،ز
طوس تا به مدینه هزارفرسنگ است ،به شاه
قبهطال حضرت رضا صلوات» .برای مرثیه
حضرت زینب میخواندیم« :کسی نگفت
حسین غریب مهمان است ،کسی نگفت که
این تشنه لب مسلمان است ،کسی نگفت
به زینب که ای دلافسرده ،بقای عمرتو باشد
برادرت مرده».
تعداد ابیات ُچووشیچقدراست؟
بیشتراشعارکوتاه استودرحد 5یانهایتا
 10دقیقهخواندهمیشود.
ی مداحالحسینی
 وقتی صحبتها 
تمامشد،باگریهگفت:
«شب اول محرم مقتل را خواندم و گریه
کردم .االن غمی روی دلم افتاده که کرونا آمده
و نمیتوانم چُ ووشی بخوانم وعزاداری کنم».
وی در انتخاب این نوع اشعار میگوید:
«چاوُوشخوانها اشعاری کوتاه را با وزن
مخصوصانتخابمیکنند».
با شروع ماه محرم سنت ُ
«چووشیخوانی»
درسیرجانوشهرهایدیگرکشوربیشازپیش
قوت میگرفت اما امروزه رنگ باخته است.
هرچندباشروعماهمحرممداحانوسینهزنان
سیرجانی جمع میشوند و مراسمی نمادین
ُوش محرم» برای آگاهی مردم از
به نام «چاو ِ
آغازماه محرم برگزارمیکنند اما هرگزخبری از
سنت ُ
«چووشیخوانی» به سبک و روش قدیم
نیست.پرداختنبه ُ
«چووشیخوانی»سنتیدر
سیرجان موضوعی طوالنی است که در اینجا
مجال پرداختن به آن نیست .در گذشته نیز
تعداد ُ
«چووشیخوانان» هرگزبه فراوانی تعداد
مداحان نبوده است و ازآن تعداد اندک ،امروز
نفرات انگشتشماریدرقیدحیاتهستند.

توگو با حاجسیفاهلل مسلمیزاده
گف 
ُمسنترین چووشیخوان سیرجان

از بچگی ُچووشیخوانی را
یاد گرفتم

حاجسیفاهلل مسلمیزاده از ُچووشیخوانان قدیم سیرجان  /عکس :امین ارجمند | پاسارگاد

پرسانپرسان آدرساش را پیدا
میکنم .زنگی که کنار درب کوچکی
بود را میزنم .چند دقیقهای صبر
میکنم سپس با سنگ نیز به در
میکوبم .پیرمردی با کالهی بر سر
در را باز میکند .اجازه ورود میگیرم
و با خوشرویی به خانهاش دعوتم
یزاده
میکند .حاجسیفاهلل مسلم 
نیز از نسل چُ ووشیخوانان قدیم
سیرجان است .وقتی میخواهم
درباره چُ ووشیخوانی و خاطراتش
صحبت کند مدام شعرهایی به
همین سبک با صدایی خوش
میخواند و صلوات میفرستد.
یزاده از  7سالگی پای
مسلم 
منبرهای روضه بوده و در
مراسمهای خانهی حاجرشید
شرکت میکرده و در دوران سربازی
برای تیپ ادعیه میخوانده است.
او اکنون موذن مسجد محلهشان
است و گاهی مداحی هم میکند.
میگوید با تالش خودش از بچگی
چُ ووشیخوانی را یاد گرفته است.
 تاریخچه ُچووشیخوانی در
سیرجان را یادتان هست؟
این رسم از قدیم بوده .آن
زمان بلندگو و برق نبود .شبها
روی پشتبام جمع میشدیم و
میخواندیم تا مردم را از بعضی
مراسمها مثل ماه محرم مطلع
کنیم .برای رفتن زائران به سفر
مشهد و کربال و پیشواز آنها
چُ ووشی میکردیم .قبل از

شروع روضه هم سه تا چُ ووشی
موقع
گاهی
میخواندیم.
اذانگفتن هم چُ ووشی میکردیم.
االن اگر چُ ووشیخوان باشد ،پیش
از شروع مداحی هم چُ ووشی
میکند.
 کمی در مورد این رسم
توضیح دهید؟
شعرهای چُ ووشی  4بند و
کوتاه است .آنزمان چُ ووشی
را با صدای بلند میخواندند و
مردم صلوات میفرستادند .االن
این کار قدیمی شده است .به
بچهها چُ ووشیخوانی را یاد دادم
ولی خیلی استقبال نمیکنند اما
وقتی خودم چُ ووشی میکنم
حال خوشی دارم(.دستش را روی
گوشش میگذارد و شعرهایی
با سبک و سیاق چُ ووشیخوانی
برای امامحسین و امامرضا(ع) و
حضرت زینب میخواند)
«ای کربوبال خانه خرابم کردی،
میهمانی ظلم بیحسابم کردی،
کربوبال شیش برادر بودیم،

ای
بردی مرا اسیر شامم کردی ،که
بر حبیب خدا ختم انبیا صلوات،
بریده باد زبانی نگوید این کلمات،
به میم اول نام محمدی صلوات».
حاجسیفاهلل با ناراحتی میگوید:
کلممد (کربالیی محمد) چُ ووشی
میکرد و مُ رد.
ی همه از
چُ ووشیخوانان قدیم 
دنیا رفتهاند.

آگهی مناقصه عمومی اجرای خط انتقال آب از انشعاب
مخزن  45000متر مکعبی خلیج فارس به کارخانه جدید
هماتیت در محدوده منطقه گلگهر سیرجان

ـر در نظــر دارد اجــرای
ـه گلگهـ
ـت منطقـ
ـران و مديريـ
ـعه ،عمـ
ـركت توسـ
شـ
خــط انتقــال آب از انشــعاب مخــزن  45000متــر مکعبــی خلیــج فــارس
بــه کارخانــه جدیــد هماتیــت در محــدوده منطقــه گلگهــر ســیرجان را بــه
شــرکتهای پیمانــکاری رتبــه  3خطــوط انتقــال آب واگــذار نمایــد .لــذا از
متقاضیــان دعــوت بــه عمــل میآيــد جهــت اخــذ اســناد مناقصــه از تاریــخ
 1399/06/17بــه ســایت ایــن شــرکت بــه آدرسwww.geg-area.com :
مراجعــه نماینــد.
 -1آخريــن زمــان ارائــه پاكتهــا و پيشــنهادات :ســاعت  13:30مــورخ
1399/06/30
 -2شركت در قبول یا رد پيشنهادات مختار است.
 -3سپرده شركت در مناقصه 3/726/849/247 :ریال
 -4هزينه درج آگهي بر عهدهی برنده مناقصه ميباشد.
 -5كليه مشخصات الزم در اسناد مناقصه ذكر گرديده است.
 -6محــل تحويــل اســناد و پيشــنهادات :ســيرجان ،كيلومتر  50جــاده محور
ســيرجان -شــيراز ،شــركت معدنــي و صنعتــي گلگهــر ،ســاختمانهاي
هلدينــگ مســتقر بــر تپــه ،بلــوك ( ،5شــركت توســعه ،عمــران و مديريــت
منطقــه گلگهــر)
 -7تلفن جهت هر نوع هماهنگي 09131420642 :آقاي بلوردي
(به غیر از ایام تعطیل)

مديريت امور حقوقي و قراردادها

